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Geachte heer Zwiers, 

Afgelopen vrijdag ontving ik van u vragen over de waarnemend burgemeester van de nieuw te 
vormen gemeente Groningen. Zoals u weet, is de commissaris van de Koning aan Provinciale 
Staten geen verantwoording schuldig over zijn rol bij de benoeming van (waarnemend) 
burgemeesters. Het betreft hier immers een rijkstaak. Toch maak ik van uw vragen graag 
gebruik om in te gaan op mijn voornemen om de heer Den Oudsten, de huidige burgemeester 
van Groningen, te benoemen tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente 
Groningen. 

De herindeling is nu definitief. Dinsdagavond 10 juli j.l. stemde de Eerste Kamer in met het 
wetsvoorstel 'Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer'. Het is 
daarmee definitief: op nieuwjaarsdag ontstaat er een nieuwe gemeente. De verkiezing van de 
nieuwe gemeenteraad is in november. 

Er is een ervaren waarnemer nodig en beschikbaar. Art. 78 van de Gemeentewet regelt de 
aanstelling van waarnemend burgemeesters. "Indien de commissaris van de Koning het in het 
belang van de gemeente nodig oordeelt, voorziet hij in afwijking van artikel 77 in de 
waarneming. Alvorens daartoe over te gaan hoort hij de raad, tenzij gewichtige redenen zich 
daartegen verzetten." 

De nieuwe gemeente Groningen heeft gezien de omvang en complexiteit een zeer ervaren 
burgemeester nodig, temeer daar deze burgemeester ook voorzitter is van de Veiligheidsregio 
Groningen. Naar mijn mening is de heer Den Oudsten de meest geschikte persoon om 
waarnemend burgemeester te worden van de nieuw te vormen gemeente. Ik heb hem daarom 
al enige tijd geleden gevraagd of hij bereid zou zijn die rol te vervullen. Gelukkig is dat zo. 

Ik hoor de gemeenteraad voorafgaand aan de benoeming. Bij een heringedeelde gemeente 
bestaat er nog geen gemeenteraad op het moment dat de burgemeester wordt benoemd. Bij de 
vorming van de gemeente Midden-Groningen heb ik dat opgelost door snel na de verkiezingen 
te spreken met de verkozen lijstaanvoerders in een informele vertrouwenscommissie. Dat wil ik 
ook doen bij de nieuwe gemeenten Westerkwartier, Het Hogeland en Groningen. Voor alle drie 
de gemeenten geldt dat ik verwacht dat in de loop van 2019 een burgemeester wordt benoemd 
door de Kroon. De waarneming zal tot dat moment duren. 

Klare wijn schenken. Omdat ik van mening ben dat in Groningen slechts één voor de hand 
liggende kandidaat is, is het transparant om dat te melden. Daarom heb ik mijn voornemen en 
mijn overwegingen daarom op woensdagmorgen publiek gemaakt. 
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Voor de volledigheid beantwoord ik hierna uw vragen: 

1) Kunt u als Commissaris van de Koning aangeven hoe het traject van de benoeming is 
verlopen en om welke redenen Peter den Oudsten tot waarnemend burgemeester van de nieuw 
te vormen gemeente Groningen is benoemd? 

Zie hierboven. De benoeming komt nog. En de overwegingen heb ik beschreven. 

2) Normaliter worden, achter de schermen, 2 kandidaten aangeboden door de Commissaris van 
de Koning, die bovendien van buiten de betreffende gemeenten afkomstig zijn. Waarom is bij 
de benoeming van Peter den Oudsten hiervan afgeweken? Graag een nadere toelichting. 

Zie hierboven. Wat u 'normaliter' noemt, is mijn persoonlijke handelwijze tot nu toe. Mijn 
voorganger deed dat anders. Mijn ambtsgenoten in andere provincies ook. Ik sluit niet uit dat ik 
in de toekomst ook wel eens de raad zal horen over slechts één kandidaat. 

3) Kunt u aangeven waarom de gemeenteraden van Groningen, Haren en Ten Boer niet zijn 
ingelicht, van tevoren, over uw keuze voorde waarnemend burgemeester Peter den Oudsten? 
Graag een toelichting op uw besluit. 

Zie hierboven. Ik zal de lijstaanvoerders van de nieuw gekozen gemeenteraad horen over mijn 
voornemen, alvorens een waarnemer te benoemen. 

4) Hoe groot acht u de kans dat Peter den Oudsten definitief wordt benoemd per 1 Januari 
2019? Graag een toelichting op de procedure van de benoeming van een burgemeester voor 
de nieuw te vormen gemeente Groningen. 

Ik acht de kans groot dat ik de heer Den Oudsten per 1 januari 2019 benoem tot waarnemend 
burgemeester van Groningen. Met de gemeenteraad van de nieuw te vormen gemeente maak 
ik vervolgens afspraken over de procedure om tot een kroonbenoemde burgemeester te komen. 


